
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13 березня 2020 року                         м. Біла Церква                                    № 56 Р 

 

Про залучення юридичних осіб приватного права 

до надання безоплатної первинної правової 

допомоги в місті Біла Церква на 2020 рік 

   

Відповідно п. 20 ч. 4 ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання рішення Білоцерківської міської ради від 29.12.2018 року № 3049-60-VII «Про 

затвердження Програми щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права 

до надання безоплатної первинної правової допомоги в місті Біла Церква на 2019-2021 роки»,  

рішення Білоцерківської міської ради від 20 грудня 2019 року № 4768-86-VII «Про бюджет 

м. Біла Церква на 2020 рік» (зі змінами), зобов’язую:       

 

1. Забезпечити оплату послуг безоплатної правової допомоги, надання яких 

охоплюватиметься  проектом: надання правової інформації та консультацій; роз’яснення 

норм законодавства; правова оцінка документів; правовий аналіз договорів; допомога у 

написанні документів правового характеру: скарг, клопотань, заяв, звернень до органів влади, 

підприємств, установ, організацій всіх форм власності; консультації щодо змісту та 

оформлення документів процесуального характеру; роз’яснення компетенції та повноважень 

органів державної влади, місцевого самоврядування, їх структур, управлінь, служб. 

2. Відділу бухгалтерії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради профінансу-

вати заходи згідно вищезазначеної програми відповідно до кошторису, що додається. 

3. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 13.03. 2020 року № 56 Р 

 

 

К О Ш Т О Р И С  

 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Сума, грн. 

1 

Оплата послуг безоплатної правової допомоги, надання яких 

охоплюватиметься  проектом: надання правової інформації та 

консультацій; роз’яснення норм законодавства; правова оцінка 

документів; правовий аналіз договорів; допомога у написанні документів 

правового характеру: скарг, клопотань, заяв, звернень до органів влади, 

підприємств, установ, організацій всіх форм власності; консультації 

щодо змісту та оформлення документів процесуального характеру; 

роз’яснення компетенції та повноважень органів державної влади, 

місцевого самоврядування, їх структур, управлінь, служб. 

 

138 290,00 

 

 

УСЬОГО: 138 290,00 

 

 

 
Заступник міського голови      Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 
 
 


